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AZ „ANTEMURALE" ÉS A „BONA VICINITAS" ELVE 
BÁTHORY HALÁLA UTÁN 

Báthory lengyelországi kancellárja, Jan Zamoyski, már a gyásznapokban az erdélyi kancellárhoz 
fordult, időben gondoljanak a Báthoryak a lengyel királyválasztásra. Kovacsoczy értesítette, hogy a 
királyi unokaöccsök közül Boldizsár vagy András öccse alkalmas volna a trónjelöltségre. Zamoyski s a 
lengyel földön élő András kardinális biztatta is Boldizsárt, de „nem tölt kedve benne".1 Annál inkább 
a fiatalabb unokatestvérnek, Kristóf fiának, Báthory Zsigmond fejedelemnek. Portai fermán is jött, 
hogy ő vagy közeli rokonai közül valamelyik menjen a lengyel királyságra. István király fejedelmi 
unokaöccse, a még kiskorú Zsigmond, s a kormányzó oda küldött embere, Boronkay László be
számolója és Griseldis biztató levele után elküldte követségét Kovacsoczy vezetésével az 1587 nyarán 
esedékes varsói királyválasztó gyűlésre, valamint leveleit a királynénak és befolyásos sógorának. De a 
„svecus követ" s az „austriai família" követsége mellett a Báthoryaknak ezúttal nem volt esélyük a 
lengyel korona megtartására. Sőt, az erdélyi követ orációjában védekezni kényszerült a lengyelek közt 
terjesztett híresztelések ellen, mintha Erdélyből „armata manu" akarnák a lengyel királyságot meg
szerezni Báthory Zsigmondnak. „Itt ebben az oratioban penig előszámlálja Kovacsóczi minemű 
invidiával praegraváltak bennünk az polonusok, mintha urunk haddal akart volna reájok menni és az 
fejedelemséget erővel magának usurpálni.. ."2 - jegyzi meg Gyulafi Lestár udvari titkár, a követség 
résztvevője. 

S hogy a lengyel rendek nem sok hajlandóságot mutattak a magyar-lengyel perszonális unió 
fenntartására a Báthory-ház révén, azt már István király temetésére az erdélyi fejedelem képében 
küldött Bocskai István is észrevette, akinek olyan titkos megbízatása is volt, hogy kiismerje a lengyelek 
hajlandóságát. „Bocskainak rá kellett döbbenie, hogy Báthory István halálával a lengyel-magyar 
barátságnak gyümölcsei alig lesznek. Útjában majdnem ellenszenvvel fogadták . . . Látnia kellett, hogy 
Lengyelország segítségére számítani dőreség . . . István király sírjánál nyilvánvalóvá lett, hogy Báthory-
nak nemcsak testét, de terveit is eltemették . . ."3 Kedvezőtlen benyomásait igazolták a király
választási küzdelmek fejleményei. A választási orációkat a fegyverek zaja követte a két nagy esélyes, a 
svéd Waza-és a Habsburg-trónjelölt hívei között. Zamoyski hadai legyőzték a Habsburg-pártiakat; a 
választást eldöntő byczyni csatában az anyai ágról Jagiellóktól (Anna nővérétől) származó svéd 
trónjelölt pártja diadalmaskodott Rudolf testvéröccse, Miksa főherceg ellenében. A döntő ütközetben 
mindkét oldalon harcoltak magyarok. A Krakkót ostromló Miksa ellen a lengyelek segélykérésére a 
fejedelem Báthory Boldizsárt küldte be sereggel, amiért az új király, III. Zsigmond Waza (1587-1632) 
háláját fejezte ki, Boldizsárnak pedig indigenátust adott.4 

'SZÁDECZKY Lajos, Kovacsoczy Farkas. Bp. 1891. 46-50; Szamosközy István Történeti 
maradványai, 1542-1608. IV. k. Vegyes följegyzések. Kiad. SZILÁGYI Sándor. Bp. 1880. 
MHHS XXX, 19-20. 

2 Gyulafy Lestár följegyzései. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századból. 
Közli SZABÓ Károly. Bp. 1881. MHHS XXXI, 5, 21-22; Erdélyi Országgyűlési Emlékek. III. Szerk. 
SZILÁGYI Sándor. Bp. 1877. 71-73. 

3Vö. BENDA Kálmán, Bocskai István 1557-1606. Bp. é. n. (1942) 23. 
"SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 377; és TTár 1880. 646. 



A felbomlott lengyel-erdélyi magyar unió után a luteránus svéd uralkodóház katolizált királya 
alatt az együttműködés eleinte zavartalannak látszott. A Svédország trónjáról kényszerből lemondott 
uralkodó, aki kétszer is Habsburg-családból nó'sült, az eró's klérus és a császárbarát fó'úri párt 
megnyerése érdekében lojális volt Bécs irányában, az ellenreformáció támogatójaként kevesebb meg
értést tanúsított a független erdélyi politika iránt mint elődei, vagy az erdélyi fejedelmi székre 
aspiráló Zamoyski kancellár (Báthory Zsigmond sógora), illetve a Mikolaj Zebrzydowski krakkói vajda 
által vezetett (protestáns színezetű) belső ellenzéki s Habsburg-ellenes csoportosulás. A király nem 
feledkezett meg arról, hogy az átmeneti zavarokat követő 1589-i sziléziai békekötéskor a magyar
országi rendek képviselői fenntartották jogukat a Miksa főherceg által feladott, hajdan elzálogosított 
szepesi városokra.5 Már ekkor az a hír járta Európa-szerte, hogy a török szultán hatalmas hadserege 
ismét harcra készen áll, s félő, hogy az oszmánok roppant hadereje a magyarországi és erdélyi végekre 
fog zúdulni. „A helyzet veszélyességét fokozza a lengyelországi zavaros állapot, mely lehetőséget 
nyújtana a töröknek, hogy még mélyebben hatoljon be az Ausztria fennhatósága alá tartozó országok
ba."6 - írja Justus Lipsius egyik levelezője. A meghalt király unokaöccsei, Báthory Zsigmond, az 
1589-ben legyei indigenátust kapott András, majd Gábor alatti erdélyi zűrzavar csak növelte a veszélyt 
a lengyel királyság déli szomszédságában. 

A kilencvenes évek elején Gyulafi Lestár többször járt követségben a lengyel kancellárnál s a 
királynál is. Nemcsak Báthory végrendelete végrehajtása érdekében tárgyalt, hanem más titkos 
ügyekben is. Egyik lengyel nagyúr általa kommendált Báthory Zsigmondnak előnyös főrangú házas
ságot. ,,Ez igen titkon volt. Mert ez a leány után Sigmond fejedelem egyik lábát betehetné az lengyel 
birodalomba és végre az királságba üdővel."7 Legfőbb titkos megbízatása szerint pártot kellett volna 
toboroznia fejedelmének arra az eshetőségre, hogy „a Svéciába távozni készülő III. Zsigmond Waza 
helyébe, kiről azt híresztelték, hogy Lengyelországba nem akar többé visszatérni, őt a lengyel trónra 
emelje".* A kancellárhoz s a lengyel rendekhez címzett megbízóleveleiben a régi Báthory-hívek s az 
ingatagnak látszó új király rendi ellenzékének támogatására számított. Szamosközy is említi, „Gyulaffi 
Lestár 1592. mense Octobri futotta a lengyel királyságot Báthory Zsigmondnak, mikor a svecus 
Sigismundus Svecziába haza ment volt". A követ saját följegyzései szerint ötödik útja „in Poloniam 
Varsouiam ad comitia generalia" vezetett, de nem sok sikerrel járt, mivel a királyi „svekus" 1593-ban 
történt távozását követő visszatérése eloszlatta az erdélyiek reményeit. 

A török hadüzenettel 1593-ban elkezdődött ún. 15 éves háború elején Erdély súlyos dilemma elé 
került. Báthory Zsigmond a pápa és az észak-itáliai hercegségek által támogatott Habsburg-szövetséget 
választotta, de a rendek többsége nem akart szakítani a Portával. A legműveltebb ellenzéki főuraktól is 
távol állott valamilyen „keresztes háború" gondolata, mert volt történelmi tapasztalatuk arról, hogy 
Bécs vagy Velence, s más keresztény nagyhatalmak is mindig késznek mutatkoztak megegyezni s 
megbékélni a törökkel, ha saját érdekeik úgy kívánták.9 Amikor a fejedelem 1594-ben a török frigyet 
fölbontotta, s Bocskaival egyetértve, a „törökbarát" rendek vezető embereit (köztük Kovacsóczyt, 
Báthory Boldizsárt) kivégeztette, 1595-ben szövetséget kötött Rudolffal, s követeket menesztett a 
lengyel királyhoz is. A lengyel országgyűlés előtt Náprági Demeter gyulafehérvári püspök szólt Szinán 

'Nicolai Isthvanfi Pannoni Historiarum de rebus Ungaricis Libri XXXIV. Coloniae Agrippinae 
1622. 575; SVÁBI Ferenc, A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története. 
Lőcse 1895. 135-136; DIVÉKY Adorján, A Lengyelországnak elzálogosított XIIIszepesi város vissza
csatolása 1770-ben. Bp. 1929. 12,113. 

'Carolus Clusus (Charles de l'Escluse) VII. Kai. Octobr. 1589. BURMANN, Sylloges epist-
olarum . . . Leidae 1727. I, ep. 312; VARGHA Anna, Justus Lipsius és a magyar szellemi élet. 
Értekezések a magyarországi latinság körébőll. Bp. 1942. 33, 66, 83,116; Jan SLASKI, Justus 
Lipsius magyarországi és lengyelországi recepciójának néhány kérdése. Heükon, VF 1971. 402-410. 

'SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 25; Gernot NUSSBÄCHER, Adatok Gyulafi Lestár utazásaihoz. Acta 
Históriáé Litterarium Hungaricarum t. X-XI. (Univ. Szeg.), 1971. 37. (1588), 38-39. (1590, 1594), a 
kolozsvári számadáskönyvek adatai. 

"GYULAFY Lestár, i. m. MHHS XXXI, 6, 26-27, 51-90, 102-106; SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 
65, 380-381. 

'KÖPECZI Béla, A magyar politikai irodalom kezdeteihez. ItK 1970. 586-587; Történelmi levelek 
a hédervári levéltárból. Közli B. RADVÁNSZKY Béla. TTár, 1880. 696-697. 

142 



nagyvezír magyarországi hadjáratáról és az erdélyiek segítségkéréséró'l,1 ° ami az előző év végi követ
séghez hasonlóan hiábavalónak bizonyult. A fejedelem fölhagyva e próbálkozásokkal, anyai nagybátyja 
által is ösztönzött új külpolitikai orientációjának jeleként Károly főherceg leányát, Habsburg Mária 
Kristiernát, a spanyol király jegyesének és a lengyel király első nejének húgát vette feleségül. De a 
római császár nem mondott le a lengyel katonai segélyről, s más országoktól és a pápától is ígéretet 
kapva, a királyhoz fordult. Illésházy följegyezte, hogy 1597-ben Rudolf „Lengyelországban is követe
ket küldött vala, sok szókkal inté őket, és kérte, hogy feltámadnának az körösztyénség mellett, és ne 
hadnak az Krisztusnak az ő nevét letiprani az pogánnak; Ígérvén mindenképpen magát nekik. De az 
lengyelek ezzel semmit sem gondolának, hanem az törökkel újonnan száz esztendeig való frigyet 
szörzének s vétenek, és Moldvát magoknak megkérek, hogy tűle adót adnak'császárnak."1 * 

Miután Báthory Zsigmond 1597 decemberében megkötötte szerződését bécsi és prágai udvarral 
Erdély immár harmadik átadásáról, s 1598-1599-ben lezajlottak a leköszönt fejedelem opuliai jövés
menésének és a lengyelországi „számkivetettségéből" hazahívott András bíboros tiszavirág életű 
fejedelemségének tragikus eseményei,12 III. Zsigmond Waza Erdély rendéihez intézett felhívásában a 
fejedelemség történelmi missziójára figyelmeztetett. Előbb leírja a havasalföldi vajda ellen indított 
hadjáratának okait, majd amikor az Erdélyben 1600. szeptember 18-i csatában megvert, közel egy 
éve hatalmaskodó Mihály vajda kiadatását sürgeti, elmondja, hogyan kellene közösen utat nyerni 
„Konstantinápoly faláig", örömét fejezi ki, hogy Erdély átadatott Rudolfnak, de aggódik a fejedelem
ség sorsáért: meg tudja-e a császár tartani; 1600 októberében úgy tudja, hogy Erdély török meg
szállására máris ki van adva a parancs egy pasának, a tatároknak és a tauriai kánnak, akihez 
csatlakoznak a Fekete-tenger környéki törökök és a Duna mellékéről Giuseldi pasa. Ezek rövid idő 
múlva tűzzel-vassal fogják pusztítani Erdélyt. S minthogy az erdélyi fejedelemséget „Lengyelország 
védő bástyájá"-nak tekintik, s elfoglalása után a török közvetlenül a délkeleti lengyel határövezetet 
fenyegeti, a lengyelek szövetséget ajánlanak az erdélyi rendeknek és felvetik a közös védelem módoza
tait.1 3 A dolgok ezután ennyiben maradtak; Basta zsoldos csapatai gondoskodtak róla, hogy a 
Magyarországgal egyesült Erdély megszenvedjen a „császári védelemért"; a lengyel király által ajánlott 
összefogás sem valósult meg. 

Az „antiqua pacta et foedera" és a Bocskai-szabadságharc ideológiája 

A XVI. és XVII. század fordulója körüli években az erdélyi politikai életre döntő befolyást 
gyakorló Bocskai István váradi kapitány már Báthory sírjánál kedvezőtlen tapasztalatot szerzett a 
király életében szorosra fűzött lengyel s erdélyi magyar viszony várható alakulásáról. S jóllehet az 
oszmán hódítók kiszorítását, Erdély török elleni megóvását a Habsburg királlyal való együttműködés
ben látta, Opuliából hazaszökött unokaöccse mégis rá tudta venni, hogy 1599-ben titkos lengyelországi 
követségbe menjen. Báthory Zsigmond „akkor félt Lengyelország felől is; azért Náprágit és Bocskait 
azért küldötte ki, hogy az cardinállal való végezés végben mehessen . . .nem is gondolt vele, ha 
mindketten oda vesztenek volna is. így az cardinált behozta és fejedelemmé tötte .. ,"14 Bocskainak 

I ° Demeter NÁPRÁGI, Hungáriáé periclitatis legatorum . . . ad Sigismundum tertium Poloniae .. . 
Regem .. . Oratio. Krakow 1595/OSzK RMK III. 857); VERESS Endre, Báthory Zsigmond lengyel 
érdekű levelezése (1586-1594). MTAK Ms. 424; SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 31-49, 65, 384. 

I I Gr. Illésházy István nádor Följegyzései 1592-1603. Közű KAZINCZY Gábor. Pest 1863. 
MHHS VII, 36-37. 

12SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 80-124; GYULAFY Lestár, i. m. MHHS XXXI, 115-116; 
SZAMOSKÖZY, Rerum Transylvanarum, Erdély története. Ford. BORZSÁK István, bev. SINKOVICS 
István. Bp. 1963 (az 1598-1603 közti időszakról); ISTVÁNFFY Miklós, Historiarum de rebus 
Ungaricis, A magyarok történetéből. Ford. JUHÁSZ László, válog., bev., jegyz. SZÉKELY György. 
Bp. 1962 (szemelvények az 1492-1607 közti időből).. 

1 3 DEMKO Kálmán, Lőcse város levéltárának Lengyelországra vonatkozó irományai a XVI. 
századból. Száz. 1883. 457. (III. Zsigmond felhívása: „Zeitung aus Siebenbürgen Anno 1600 in 
October" c. alatt latin és német szövegű példányban. Reg. 869. sz.) 

1 "SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 89-90. 
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emiatt meg is gyűlt a baja a prágai udvarral. De arra ő sem számított, amiben az újra felülkerekedő 
fejedelem törte a fejét a Bastától elszenvedett goroszlói vereség (1601) után. „Volt akkor a lengéi 
haddal Havasalföldében egy lengéi úr, kinek neve Joannes Potowszky. Ezt sok követséggel és hitlevéllel 
arra vészi, hogy Teres várába híja, mert igen nagy titok dolga és beszéde volna vele, melyet sem levélre, 
sem más emberre nem bízhatna." Szamosközy így folytatja: „Ugyezen dologért azelőtt küldötte volt 
Petki Jánost Lengyelországba ilyen dologban, hogy ez Erdélyországot az lengéi kezéhez adja, ha ott 
benn ű neki Sigmondnak más jószágot adnak és bizonyos conditiókkal ez országot mindenképpen 
Lengéi birodalom alá adja."1 s De az állhatatlan fejedelem „lengyellel való tractálása" nem valósult 
meg, s folytatódott a Bastával szembeni küzdelem. 

Bocskaival szemben is megingott Rudolf bizalma, s amint Miksa, császári elődje, Báthoryt bécsi 
fogságra vetette, ő Bocskait szintén hosszas prágai „tisztes fogságon" tartotta. A fejedelemségig 
eljutott Székely Mózest, István király egykori vitézét, Bocskai volt törökverő alvezérét legyőző Básta 
szétszórta az erdélyi elégedetlen nemesek lengyel hadakkal16 megerősített csapatait. Az erdélyi 
önkormányzat eltörlésével együttjáró üldözés és megtorlás elől egyesek, mint az ifjú Bethlen Gábor 
töröktől megszállt területre bujdostak, mások, mint pl. a felségsértéssel vádolt dúsgazdag protestáns 
Illésházy István, lengyel földre menekültek.17 A bihari nagyúr fogságának kiábrándító tapasztalatai, 
Básta erdélyi rémuralma, a török elleni hadjárat elodázása, mindez megérlelte Bocskai szembe
fordulását Rudolf királlyal. 

A Bocskai szabadságharc ismert okokból történt kitörése után a császári fővezér a krakkói jezsuiták 
közvetítésével lengyelországi hadak felfogadásán fáradozott; a kolozsvári „páter rector"-nak írják, „az 
lengéi püspökök is exercitust conscribalnak, hogy Basta mellé küldjék az religioért akarván űk is 
hadakozni" - tudósít az egykorú erdélyi történetíró.1 * A Habsburg-ház már 1604 őszén segítséget 
kért az európai uralkodóktól, köztük a lengyel királytól is, a Bocskai által vezetett fölkelés, az 
uralkodó elleni eretnek lázadás elfojtására. S bár többen megtagadták a kívánt segélyt, köztük német 
fejedelmek is, III. Zsigmond Waza hajlandóságot mutatott Rudolf támogatására; a lengyel rendek 
többsége azonban ellenezte ezt. Nem valósult meg az a császári elgondolás, hogy Bocskait Lengyel
ország felől is megtámadva, két tűz közé szorítsák.1 9 

A lengyel királyi udvar a Habsburgok elleni első nemzeti szabadságharc sikerei láttán, Kassa 
bevételét, Bocskai fejedelemmé választását követően, 1605 tavaszán követséget küldött hozzá a 
szerencsi országgyűlés idején. Erről írja a másik erdélyi krónikás: „Az lengyel legationak penig oka 
semmi nem egyéb, hanem ez: kívánták volt érteni az lengyelek Bocskaitúl, misso legato ad Comitiain 
Zerench, ha kész-é annak azt a foedust megtartani vélek, az mely nekik az régi magyari királyokkal 
intercedált." Gyulafi Lestár a hagyományos történelmi gondolatok diplomatikus fölvetésére adott 
választ is megjegyezte: „Az felől jó spest adott volt nekiek Bocskai, és annak transactiójára és 
confirmálására bocsátta be in Poloniam az lengyelek kívánsága szerint követét Lóniait."20 Figyelemre 
méltó a sietve küldött lengyel követség politikai tartalmának tömör, humanista színezetű meg
fogalmazása a Gyulafi Lestár jegyzeteire utaló Szamosközynél a „régi szövetség" és a „bona vicinitas" 
együttes emlegetésével: „Bocskai fejedelemhez az lengyelek követet küldenek, melynek summája ez 
volt: hogyha akarja-e azt az foedust Lengyelországgal s jó szomszédságot megtartani, az melyet az mi 
atyáink csinyáltak volt, mert ők azt violálni nem akarják semmiben, sőt inkább acceptálni; melyet jó 
válasszal bo csata."21 

1 s SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 152-153: „Sigmond Érdéit az lengyelnek akarja adni 1601. mense 
Septembri." 

16 A harc egyik epizódját, Gyulafehérvár pusztulását, a lengyel-magyar csapatok ostromát, SZAMOS
KÖZY, i. m. Erdély története VII. hebdomas VI. könyvében írja le. 

17SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 210-215: „1603. Illyésházy kifutásáról Lengyelországba." 
18 SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 271; NAGY László, ,4 Bocskai-szabadságharc katonai története. Bp. 

1961.214-215. 
19NAGY, i. m. 143-144; TTár, 1878. 11; Magyar Országgyűlési Emlékek XI. Szerk. KÁROLYI 

Árpád. Bp. 1899. 4 -5 . 
2 °GYULAFY Lestár, i. m. MHHS XXXI, 46; ez a követ Lónyai István volt. NAGY, i. m. 146-147. 
2 SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 353: „Legatio Polonorum." 1605. Gyulafy Lestár is ír erről,Magyar 

történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századból. Közli SZILÁGYI Sándor. Bp. 1894. MHHS 
XXXIII, 42. 
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A semleges lengyel magatartás Bocskai kibontakozó mozgalmának kedvezett, s a fejedelem a 
diplomáciai érintkezés fölvételének is hasznát látta. Lengyelországba küldött követeinek működése 
arra irányult, hogy tájékoztassák a királyi udvart a sikeres fölkelés céljairól és okairól, továbbá 
igyekeztek meghiúsítani császári hadak toborzását a határ menti lengyel területen. A diplomáciai 
elszigeteltségből kitörni akaró Bocskai is a „gonosz Zápolya" nyomába lépett számos külföldi, német 
újság befeketítő' írásaiban. A nürnbergi „Warhafftige Newe Zeitung" arról a hírről tudósít, hogy ez a 
„törökös magyar" a kassai országgyűlésen a rendek színe előtt megesküdött a szultán zászlajára, hogy 
Ausztriába, majd Németországba törve, annyi keresztény vért fog kiontani, amennyi Magyarországon 
és Erdélyben eddig elfolyt.2 2 A Bocskai-szabadságharc vallási ideológiája, a protestáns rendek vallás
szabadságának, illetve a lelkiismereti szabadság elvének protestáns megfogalmazása összekötve „az 
egész magyar nemzetség" religiójának és szabadságának ügyével, a Habsburg befolyási övezetben nem 
talált megértésre. 

Szükségesnek látszott egy manifesztum kibocsátása az európai udvarokhoz, amely a közvetlen 
északi szomszédnak, Lengyelországnak is szólt. Az „antemurale" gondolat új értelmezése és célzatos 
hasznosítása tűnik szemünkbe a szerencsi országgyűlés idején A szabadságért fegyvert fogott magyar 
rendek kiáltványa Európához c. politikai publicisztikai iratban. „Tudják meg és ismerjék el a Magyar
országgal szomszédos keresztények is azt, amit már az egész világ elismert, és amiről részben a 
történelmi emlékek is tanúskodnak: hogy a magyarok, több mint kétszáz év óta kemény háborút 
viselnek a törökkel, hol győztesek, hol legyőzöttek maradtak, de támadásukat és zsarnokságukat saját 
testükkel fogták fel, és a szomszédos tartományokat és országokat mostanig saját virágzó és gazdag 
országuk pusztulása árán védelmezték; míg saját vérüket ontották és a szomszédos keresztényekét 
kímélték, elvesztették főnemeseiket, sőt néhányszor királyaikat és fejedelmeiket i s . . . a szomszéd 
országok és tartományok védőbástyái voltak kelet felé. Mindvégig szinte áldozati állatoknak tekintet
ték őket, akik állandóan távoltartják a szolgaság jármát a keresztényektől." S a törökellenes küzdel
mek összefoglalása után hatásos fordulattal hökkenti meg a közvetlenül érdekelt uralkodókat: „Most 
azonban, minden várakozás ellenére, a kereszténységnek ez az ércfala megdőlt. Ami pedig a leg-
sajnálatosabb: nem ellenséges ágyútól dőlt romba . . . hanem az, akinek előharcosnak kellett volna 
lennie, akit védelmezőjüknek és bosszúállójuknak tekintettek, az ásta alá és eltűrte pusztulását: 
választott és felesküdött királyuk, Rudolf.. ." A következő felhevült vádló sorok lényege, hogy 
ezáltal megakadályozták a magyarokat törökellenes hivatásuk teljesítésében, hogy összetörték az erős 
Magyarországot, egész Európa, s elsősorban a szomszédos államok pajzsát. így az álnok király a 
kereszténységtől pénzt szipolyoz, „Magyarország, a kereszténység védőbástyája", megvédése címén. A 
császári védelemtől az országnak már csak romjai látszanak, hiszen az Esztergomnál összegyűlt 
keresztény sereget Basta a magyarok ellen vezette. A nemzeti sérelmek zuhataga után retorikus 
szárnyalású kérelem és könyörgés következik: „Ezért keresztény királyok, fejedelmek és népek, 
figyeljetek, hallgassátok meg a magyarokat bajukban, vegyétek tekintetbe, mennyit szenvedtek életük
ben. Védőfal és bástya voltak számotokra kelet felé, Rudolf király kényszerítette őket, hogy a 
törökhöz csatlakozzanak. Nem lesz biztonságban Ausztria, Morvaország, a lengyel és cseh királyság, 
sem a magas hegyek, sem a mély folyók nem fogják feltartóztatni útját, semmi sem lesz legyőzhetetlen 
a török számára, ha Magyarországot legyőzte, semmi sem lesz lehetetlen annak, aki a világuralomra 
törekszik. Micsoda hallatlan hálátlansággal fizetett Rudolf a magyaroknak, a kereszténység védelmezői
nek!. . ." Amit a zsarnok király a magyarok ellen tett, megteheti majd a lengyelek vagy a német 
országok ellen is, új ausztriai gyarmattá téve őket is, hangsúlyozza a kiáltvány. A kereszténység 
segítsége fejében a magyarok fogadják, hogy „nem kímélik életüket, vérüket és maradék országukat, 
hanem a legvégsőket is elviselik értetek, a vallásért és hitért, a kereszténység békéjéért, biztonságáért és 
nyugalmáért."2 3 Bocskai fejedelmi kancelláriájából kikerülő manifesztum új alapokra helyezi a 
kölcsönös segélynyújtás és szövetkezések rendszerét, a török védelme alatt kér támogatást a Habsbur
gok ellen. Érvelésében mintha különös tekintettel volna az északi szomszédra, a lengyel Nemesi 
Köztársaság belső hatalmi viszonyaiban ismerős kiáltványíró tudatosan emel ki a nemzeti alkotmány-

2 2 BENDA Kálmán, A törökkor német újságirodalma. Bp. 1942. 43-44, 62, 66. 
23Magyarul közölte BENDA, A Bocskai-szabadságharc. Bp. 1955. 34, 93-102; latinul közölve 

MOE XII, 1917. 169-184. 

10 ItK 1983/1-3 145 



jogi, rendi nemesi szabadságjogokat ért sérelmeket, az uralkodói önkény zsarnoki következményeit. 
Ismeretes, hogy a fejedelem által hazahívott Illésházy közvetített a lengyelek és Bocskai között, s az ő 
tollára emlékeztet a szenvedélyes hangú kiáltvány is. 

Illésházy Lengyelországból írt leveleiben is külpolitikai szakértőnek mutatkozik. Egyik hosszú 
episztolájában hasznos eszmefuttatásai közt a lengyel dolgokról is felvilágosítással és tanáccsal szolgál. 
Az év tavaszán érkező császári követ négy kívánságot terjesztett elő a királynak: a Bocskai ellen kért 
segítség ügye, hadfogadás lengyel földön, ennek tilalma a fejedelem számára, a császári hadak 
átbocsátása. Rendkívül tanulságos a király és a megoszlott főrendiek állásfoglalásának jellemzése: „Az 
tanácsurak három napig tanácskoztak és vesződtek rajta, nem alkudhattak; az császár igírt is nekik, 
osztán sok ratiókat hozott be, hogy ezféle föltámadás minden királyon megeshetik subditusától, méltó 
azért, hogy minden király és fejedelem segéljen éhez, hogy az magyarokat mind eltöröljék, példa 
legyen egyebeknek is." Végül két felfogás alakult ki: az egyik a császárnak engedve, a zavarosban 
halászva, Erdély megszerzését helyezte kilátásba. „Éhez az király, az osztroi vagy makoviczai herceg és 
az ő pártjok készen voltak, mind igaznak s mind hasznosnak ítélték lönni, és hogy ez occasioval Érdéit 
is örekké tehetik, minthogy az magyarországi királ is enged hozzá, és egyéb sok rátiókkal erősítették 
sententiájokat." A jobb belátásra jutó másik csoport elsősorban három ellenérvet hozott föl; a 
hagyományosnak tudott szerződés megszegése kárt okozna, közvetlen török veszélyt idézne elő, s 
végül a magyarok fölkelésének politikai háttere van. Mindez figyelemreméltóan hangzik a levélíró 
bölcs megfogalmazásában. „Az más rész, az krakai vajda és az cancellarius pártja ellent tartott benne, 
és sok rátiókkal ellenzettek azt a tanácsot, de főképen, hogy nem méltó ok nekűl meg törni antiqua 
foedera et pacta, az kivel kötelesek Magyarországnak, és hogy ebből az törökkel való frigy is föl 
bomolhatna, és hogy az derék tanács is az minemő okokért nem állottak az ligában császárral az törek 
ellen, azon okokból nem köll császárért országokra fegyvert hozni ok nékűl, mert az magyaroknak 
nagy okok volt ezt meg mívelni az föltámadást." A titkos királyi tanácskozás végén az utóbbi felfogás 
alapján nemleges választ adtak a császári követ segélykérésére, a többi pontban engedve, de a hadak 
általbocsátását csak „aprónként" engedélyezve. A jó hírhez azonban hozzátartozik, hogy az Illés-
házynál járt lengyel kardinális, krakkói püspök és vajda szerint az osztroi herceg elégedetlen a 
végzéssel, s jóllehet a király mérsékletre intette, több ezer katonát ígért a császárnak a neki beígért 
Makowica és más magyarországi birtokok s húszezer forint fejében. Bastának is toboroztak pár ezer 
embert, így tehát vigyázzanak a határ túlsó oldalán. 

Illésházy levele további részében a fejedelem követének beküldését sürgeti, akit el fog látni 
tanácsaival. Jó volna „az publicum scriptum regni" bemutatása, hogy abból megértsék a magyarok 
panaszát és küldetésük lényegét. Annál is inkább, mivel egy ember „betöltötte az egész országot" azzal 
a hírrel, hogy Bocskai Magyarországot a töröknek akarta adni. Ha pedig a 13 városon esett volna 
valami kár, azért Basta hadai felelősek. A követi instrukcióba ajánlja, hogy ,fiz régi kötést és jó 
szomszédság megtartását köllene kívánni tőlek simpliciter, semmi conditiókat nem emlegetni, 
viszontag fölséged is minden alatta valóinak ajánlja/ó barátságát, jó szomszédságát mind az (királynak) 
s mind az egész Lengyelországnak, ez mellett az particularis violentiákról, az osztroi herceg fenyege
téséről panaszkodnék fölséged..."24 A levél végén összegezi Bocskai megnyugtatására és az el
küldendő követség megbízására vonatkozó fontos információját: „el vagyon végezve, hogy publico 
nomine semmit sem indítanak felséged ellen". Ennek tudatában indította útnak a fejedelem június 
végén lengyelországi követét, Kátai uramat, meghagyva neki, hogy Krakkóban Illésházy tanácsai 
szerint járjon el. Az ugyanakkor útra kelt Szentivány Jánosnak is lelkére kötötte, hogy az ő 
utasításaihoz szabja magát. Minderről értesítette Illésházyt is, az időközben Krakkóból keltezett 
levelére is válaszolva, további fáradozását kéri a lengyel ügyekben, nem feledkezve el, hogy régebben 
ugyan „megesmérették . . . micsoda szívet viselnek hozzánk . . . " - ám ezekről majd szemtől szembe 
való beszélgetésük idején szól.25 

A fejedelem követével nem sokat törődtek a királyi udvarban; a lengyelek „igen gyengén és fél 
kedvvel fogadták volt Kátait az cancellariust... és csak audientiát sem adott volt neki a királ, de mihel 

24 Datum ex arcé Scaninia, 6-a Junij 1605. Bocskai és Illésházy levelezése. TTár, 1878. 11-12; és 
Datum Cracoviae, 19-a Junij 1605. TTár, 1878. 16. 

2 5 Cassouiensi, 28 Juny 1605. TTár, 1878. 644-645. 
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az tatár megvakarta ükét, mindgyárást szállására küldött sok fü urakat nagy komitatussal . . . " - írja a 
lengyelországi küldetésekben jártas Gyulafi Lestár.26 Bocskai lengyel diplomáciai tanácsadója föl
jegyzésében fönnmaradt a krakkói királyi audiencián eló'adott követi beszéd, amelynek megfogalmazá
sában Illésházy szabad kezet kapott. Lényegében az eló'bb idézett külföldhöz intézett kiáltvány lengyel 
alkalmazásáról van szó; két dolgot hangsúlyozva különösen, a két országot érintó' hagyományos 
humanista frazeológiát és a fölkelés okainak részletezését. Ezért elöljáróban, az „antemurale" érintése 
előtt, már a megszólítás után ezzel kezdi: „.. . non solum perpetua vicinitate et longis terminis, sed et 
ab antiquo certis quoque pactis et foederibus coniuncti existerunt..." Ennek fejtegetését követően a 
király által is jól ismert védőbástya téma következik: ,,. . . instar antemuralis vicinorum regnorum et 
provinciarum Christianorum ad Orientem fuisse . . ." kiáltvány szerinti fogalmazásban. Majd a hatásos 
fordulat: „Nunc autem propugnaculum et murus aheneus Christianorum corruit..." - a védőfal 
lerontásáról és Rudolf uralmának jellemzéséről, amikor is történeti évkönyvek tanúságára hivatkozik: 
„Testabuntur históriáé et annales . . . " - a magyarok megcsúfolt hűségéről. Az embertelen s kegyetlen 
uralom következményeit részletezve összegezi a tűrhetetlenné vált uralkodási formát: „per vim 
armorum et non legum" nem feledkezve meg a kiüldözöttekről sem. „Non modo Magnificum 
Dominum Stephanum Illésházy, Marsalcum Regni Hungáriáé, sed multos alios, si tempus et locus esset, 
enumerare possemus." Felhozza a királyhű Bocskai üldöztetését is, kitérve Basta rémuralmára. A 
kétségbeesés kergette a magyarokat abba a helyzetbe, hogy az ősi ellenség, a török védelmét kérjék, 
hiszen a császáriak nem a pogányság ellen, hanem a magyarok ellen harcolnak. Együttérzést és 
igazságérzetet remél a keresztény lelkektől, okos tanácsukban és segítségükben bízik. S ekkor jó 
retorikai érzékkel újra fölidézni szeretné „antiqua pacta et foedera" régi hagyományát, mert „semper 
sancte et inviolabiter observata sunt..." - s eszerint javallja a békességet s az együttműködést 
magyarok és lengyelek között, dicsérve a lengyel királyi házból származó magyar uralkodók erényeit, 
nem feledkezve el Báthory lengyel királyságáról sem. A történelmi aláfestés után a jelenre utal: 
„. ... ita, ut semper mutuus amor et bona vicinitas utrinque honeste, flrmiter et inviolabiliter observata 
existerunt; ideo Serenissimus Princeps noster ac tota gens Hungarica offert etiam nunc per Legationem 
hanc nostram praedictam antiquam pacem et foedera, bonaeque vicinitatis stúdium, tam Vestrae 
S. Reg. Matti, quam Principibus, Dominis, Magnatibus et universo populo Polonico devote obser-
vatura. . ." S hogy el ne felejtse királyi hallgatósága, szónoki fordulatokkal a hagyományos elemek 
megismétlésével zárja optimista kicsengésű követi szavait.2' 

Más felfogásban állítja be a követi beszédet a Bocskai-ellenes beállítottságú Istvánffy, jóllehet az 
elhagyott elvi mondanivaló ellenére megőrzi tényszerűségét. „Mikor Kátai Krakkóba érkezett, a király 
előtt beszédet mondott, melyben azt fejtegette, hogy Bocskai a haza szabadságának visszaszerzésére és 
a vallásért ragadott fegyvert a császár ellen, és ha a császár azokat visszaállítja, le fogja tenni azt. Kérte, 
hogy a király a háború közelsége miatt ne nyugtalankodjék, mert Bocskai nem fogja tűrni, hogy bármi 
ellenséges cselekedetet kövessenek el ellene és Lengyelország ellen, viszont ő se adjon támogatást vagy 
vigyen segítséget a császárnak ebben a zűrzavaros helyzetben. Arra kérte a királyt, hogy ha a tatárok 
Podolia határán át Magyarországba szándékoznának jönni, engedje meg nekik az átvonulást." A 
szónoklatok szövésében jártas történetíró ezúttal elszegényítetté a szépen fölépített oráció tartalmát, s 
lényegi politikai gondolatok (pl. keresztényi jószomszédság és béke, védőbástya gondolat) elhallgatása 
mellett a lengyel uralkodó válaszának megfogalmazásában is kifejezésre juttatja elfogultságát. „Azt 
mondják, hogy a király nem szívesen és nem nagy örömmel fogadta ezt a követséget, mert a császárhoz 
sok érdekszál meg rokoni kötelék is kapcsolta, ezért inkább őt akarta megvédelmezni a jogtalanságtól, 
mintsem segíteni az ellene fellázadókat, akik erre ürügyül a szabadság és a vallás tiszteletre méltó ügyét 
hozták fel; arra is emlékezett, hogy kevéssel előbb Bocskai hétszáz hajdút küldött segítségül az ellene 
nagy lázadást kirobbantó lengyeleknek."2 8 Ezért aztán a fejedelem követét tárgyalás nélkül, a későbbi 
válaszadás ígéretével bocsátotta el - fejezi be Istvánffy a sovány eredményt hozó krakkói követség 
előadását. 

2 6 1605 július. GYULAFY Lestár, i. m. MHHS XXXIII, 49. 
21Regni Poloniae recitata, et scripto exhibita Cracoviae, anno 1605 die 15-a Julii. MHHS VII, 

Pest 1863. 316-324. 
2%Humanista történetírók. Válog., szerk., jegyz. KULCSÁR Péter. Bp. 1977. 512,1121. 
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A kölcsönös bizalom nem jöhetett létre III. Zsigmond Waza és Bocskai fejedelem között. Mindkét 
fél igyekezett tájékozódni, mi történik a szomszédos országban, s Bocskai is értesült a lengyel uralkodó 
s a rendek közti komoly ellentétekről, amiró'l a megbízásából már Bécsben tárgyaló Illésházyt is 
értesítette leveleiben. Ennek válaszaiból sem hiányoznak a bécsi értesülések, mint 1606 elején írta, „itt 
azt is beszélik, hogy az lengyel király titkon ígírt volna ez jövő esztendőre segétséget császárnak".29 S 
jóllehet ez sem valósult meg, Bocskai sem várhatott segítséget a belsőleg megosztott rendektől s az 
oroszellenes hadjáratba kezdett királyság részéről. Ami közben titokban foglalkoztatta, arra az atyja
ként tiszteit Illésházy ironikus sorai világítanak rá. 1606 nyarán így ír Bocskainak levele végén: „P. S. 
Az istennél semmi nincs lehetetlen, ha fölségedet vinné az úristen oda (az lengyel királyságra) bátor 
fölséged mint az franczia király, reá menne az misére, az szegény Magyarországért, mert ha eggyé 
lehetne Lengyelországgal, sem némettűi sem töröktűi nem félne osztán bízvábban és könnyebben 
megvárhatnék osztán Rudolphus császár halálát is: most kétfelé nem jó volna szakadni, mert az 
lengyelek igen czudarok."30 Közben Bocskai követei járták a Portát; Körössi István, a fejedelem 
orátora „igen tractálta az lengéi fejedelemsiget Bocskaynak, hogy neki adja az császár, sok ratiókkal, 
mert német akar bele szállani..." - jegyezte föl a fejedelmi udvari történetíró 1606-ban: „De ha 
Bocskay megyén be a királságra, igy mint egy sárkány keresztül fekszik utókban. . . Secundo ratio, 
mert Báthori István vajda is Érdélből ment az királságra, és az nagy Mehmed pasa commendálásából 
küldte a császár az királságra, ugyan ezen dologrúl küldte az vezir pasa Kassára Bocskayhoz Ibrahim 
agát is . . ."3 ' A „politica ratio" ilyen érvelésével elő lehetett segíteni a Porta engedélyének kijárását a 
magyar királysággal már megkínált Bocskai részére, de az adott történelmi pillanatban kevésbé volt 
használható a lengyelországi diplomáciában. 

A bécsi béke megkötése után Bocskai továbbra is élénk figyelemmel kísérte a Lengyelországban 
zajló belpolitikai eseményeket. Az ősz folyamán írta Illésházynak, hogy a királyukkal veszekedésben 
levő lengyelek között, akik „az respublica pártját tartották" hasonlás esett, „az krakkai vajda 
Radzivillal együtt belehagyták Stadniczkit.. ." aki „házához ment Lanczutra, az mi magyar hadaink 
kijöttenek onnan, az respublicat meg is azt mondják némelyek, hogy gyülekezik . . . " A zavaros időben 
a fejedelem készenlétben tartotta hajdúit, amiért Illésházy panaszkodott is neki, de lengyelországi 
politikájában megerősödött helyzetében is az ő józan tanácsához tartotta magát, mondván, „mi úgy 
viseljük hozzájok magunkat, hogy a jó szomszédságnak felháborodására semmi okot nem adunk és az 
kik az respublica javára jó akarattal megtaláltatnak bennünket, el nem taszítjuk, sem idegenítjük 
tőlünk."32 Ebben egyetértettek, bár a béketárgyalásokon közvetítő Illésházy, aki egyre inkább a 
nyugat-magyarországi főurak politikai hitvallása alapján ellenezte Erdély különállását, vitatkozott az 
észak-magyarországi fejedelemségére támaszkodó fejedelem politikai koncepciójával. Bocskai külső 
segítség nélkül az erős, önálló magyar fejedelemségre, s a tiszai vármegyékkel megerősített, megnövelt s 
függetlenné vált Erdélyre akart építeni. 

De a magyarságot megőrző új erdélyi hivatás Bocskai váratlan halálával máris veszélybe került. 
Illésházy a fejedelem halálos betegségéről tudomást szerezve, gr. Forgách Zsigmond császári tanácsos
nak írott levelében visszatér a Tiszántúl való hadak „leszállításának" ügyére: „. . . de ők ezt nem 
fogadák minden okosság kivől megvakulván, az lengyel királyságot várván-e, kiről sokszor meg-
feddöttem Bocskai uramot, mert Lengyelországnak koronás királya volt, nem illett az ellen támadni, 
de ő az hizelködőknek fogadván inkább szovokot, mind fön tartá az Tiszántúl az hadakot, sőt az erdéli 
hadat is kihozatta o d a . . . " s szomorú epilógusként fűzi hozzá: „Az Tündérország is, Erdély mind-
gyárást uj fejedelmet választ.. ."3 3 

2 'Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi, die ultima Decembris a. d. 1605. - Datum Viennae 
3. Januani 1606. TTár, 1878. 38-45. 

3"Viennae 13. Junij 1606. TTár, 1878. 283; NAGY, i. m. 368; BENDA, i. m. 1955. 36. 
3 ' SZAMOSKÖZY, i. m. IV. 356. (A kéziraton ifj. Teleki Mihály bejegyzése: „Bocskai mint vágyott 

az L. királyságra.") BENDA, i. m., é. n. (1942) 184. 
32 Datum ex libera... Cassoviensi, die 15. Octobris a. d. 1606. TTár, 1878. 585; a levélben 

említett: Stanislaw Stadnicki (1551-1610). 
33Datum in arcé Trinchin. 2. Januarii 1607. TTár, 1878. 640. Istvánffy állítja, hogy Bocskai „a 

Lengyelországból hívott orvosok tanúsága szerint is" halálos beteg volt. Humanista történetírók, 
i. m. 523. 
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A „pax antiqua" s az „antemurale" gondolatának a kereszténységen belüli felekezetek szerint 
differenciált értelmezése a növekvő török veszély idején súlyos ellentmondásokra vezetett az ellen-
reformációs belpolitikát követő III. Zsigmond Waza alatt. A lengyelországi belső elégedetlenség foko
zódásához sokban hozzájárult a vegyes vallású királyságban egyre inkább uralkodóvá váló, a bécsihez 
hasonló, szabad vallásgyakorlatot korlátozó valláspolitika. A császári és a varsói királyi udvarból 
kisugárzó, felekezeti türelmetlenséget megtestesítő egyházpolitika sugalmazói elsősorban a főpapság és 
a jezsuita rend kiváltságos helyzetbe került képviselői voltak. Ellenük irányult a századvégi wünai 
konföderáció, de a dissidenseknek bélyegzett protestánsok mindegyre háttérbe szorultak. A Bocskai 
halála után alig néhány hónappal bekövetkező lengyel király elleni sikertelen fölkelési kísérlet, 
amelynek élén M. Zebrzydowski állott, 1607 júniusában a királyt trónvesztettnek, a svéd uralkodó
házat trónfosztottnak, Lengyelország trónját megüresedettnek nyilvánította. S váratlan fejleményként, 
egyedül elfogadható trónjelöltnek Báthory István unokaöccsét, Báthory Gábort, az erdélyi fejedelmi 
szék várományosát kiáltották ki. A királyi hadak által Guzownál megvert fölkelők irományai közül 
előkerült Báthorynak a krakkói vajda s hívei közti levelezése,34 amely fényt derített a lengyel 
koronáért folytatott titkos küzdelem előzményeire, s a fölkelés erdélyi támogatására. 

34 SCHMIDT Vilmos, Báthory Gábor és Bethlen Gábor viszonya a lengyel koronához. Száz. 1887. 
14-21. 
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